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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA AMBTENTAL UNrCA - LAU NL36u2022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2072,
expede a presente Licença que autoriza a:

INronrss,roo: IMMU - lnstituto Municipa! de Mobilidade Urbana.

EN»nnrço rARA coRRESpoNoÊNcrl: Rua Urucará, n" 1180, Cachoeirinha, Manaus-
Atu

CNPJ/CPF: 33.681 . 1 04/0001 -68

FoNn: (92) 3215-91 19

Recrsrno No IPAAM'. 1012.2329

Atrvrolon: Construção Civil e lnfraestrutura

Rosa Geisller
Técnica

IxscruçÃo Esuou,rl:

Fnx:

PRocnsso Ns: 7 487 12022-22

Locx,tztÇÃo DA Arrvr»loB: Av. Torquato Tapajós com a Av. do Turismo, s/no, Lote
37-M, Santa Etelvina, Manaus-AM.

FtNlr-roaop: Autorizar a construção do Terminal de lntegração de Ônibus Urbano -
T7.

PornNcrl.L Poluroon/I)ncnaoADoR: Med io

Pnazo DE vALTDADE DESTA LrcrNçn: 01ANo.

PoRrn: Pequeno

Atenção:
o Esta licença é composta de 07 restrições e/ou condições constantes. no verso, cujo não

cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
o Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do

imóvel.
o Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).
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RESTRIÇOES E/OU CONDIÇÕES DE VALTDADE DESTA LICENÇA - LAU N" 36112022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade
quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de

grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou

nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei no.3.785

de24 de julho de20l2;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo

mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei no.3.785 de24
de julho de2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no

processo n" . 7 487 12022-22.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença

implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com

ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na

mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver
mudança de qualquer um destes itens.

6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela

Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. Apresentar a este IPAAM, quando da solicitação da Licença de Instalação, os

seguintes documentos, atualizados:
a) Projeto Executivo, com Memorial descritivo, contemplando: Sistema de

Tratamento de Esgoto Doméstico/Sanitário terraplenagem, drenagem de

águas pluviais (superficial e profunda), Cronograma físico para

implantação e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
b) Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil -

PGRCC.


